AMEK Duo Solist Par.

Underholdning på topniveau. Kendt fra TV og Radio stationer.

AMEK Duo er velspillende som altid – de Danske Amek populære som altid, de elsker at optræde for sit
publikum. Og de optræder helst med live optræden. Og med deres egne numre som ”Anne Marie & Eddie”
, ”Den som søger, finder” , "Kan man elske en på afstand" , "Dine Blå Øjne" , " Det første kys" ,”Hej hej hej
Baby”, ”Vores Bryllupsdag m.fl. - Amek har blandt andet brugt meget tid på at lave musik, samt til at
indøve hele repertoiret - plus lidt ekstra og nyt. Vi er derfor stolte af at kunne tilbyde vores publikum glad
og dansevenlig musik, der som altid serveres på en elegant og sober måde. Amek er utroligt populære i
Danmark - Norge og Sverige hvor de har været præsenteret på de største TV kanaler. Også mange hits
på div. Radiostationer med Amek duo. Og publikum har taget AMEK Duo til sig. Og Anne Marie & Eddie
elsker at optræde for sit publikum uanset hvor de optræder i Danmark eller i andre lande. Vi elsker at være
et med vores publikum. Og Amek duo optræder med en fantastisk indlevelse i deres musik og publikum og
de gør det fantastisk godt Live. Mange bliver overrasket over deres optræden. De kan synge de to Anne
Marie & Eddie. Musikken svinger, det er en fornøjelse at lytte til og opleve Amek duo på scenen.
Repertoiret spænder vidt indenfor Dansk Top musik over lidt pop og til en lang række af de mest populære
dansebandmelodier samt selvfølgelig alle Amek's egne numre. Amek spiller til alle former for
arrangementer, store og små og private fester – Optræder på en professionel og engageret måde - med et
moderne lyd og lysanlæg og sceneopsætning i prof klasse. Med bagtæppe eller med div. Rollup banner.
Amek Duo er og bliver det "nye hit" indenfor Solist par, deres musik er så iørefaldende at man må høre og
opleve den fantastiske par på scenerne rundt i landet. Amek synger for det meste kun på Dansk, de
synger lidt på Engelsk. Amek kan underholde sit publikum om de spiller i Danmark eller Skandinavien.
m.m. Amek - din garanti for en sikker succes med solist optrædende.
Amek Duo er:
Eddie L Knudsen. vokal.
Anne Marie Knudsen. vokal.
CD udgivelser: Amek har indspillet deres første CD Album. Den udkom d. 24 November 2011

Amek har indspillet deres første Julesingle CD Den udkom d. 24 November 2012
Eddie Har en hel del indspilninger / CD'er på bagen sammen med hans danseband Santa
Amek duo blev dannet d. 16 April 2010
Mange spørger på solistparret. - Amek har valgt selv at stå for deres cd udgivelse og distribution.
Hjemmeside: www.amekduo.dk eller www.Annemarieogeddie.dk - mail: amekduo@amekduo.dk
Amek duo Kontakt: Anne Marie & Eddie Knudsen. Tlf. +45 24847005

